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UCHWAŁA Nr 49 RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 marca 1989 T. 

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania załatwiania skarg i wniosków. 

Na podstawtie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U . . 
z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 1[". Nr 7, 
poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41. poz. 185, z 1984 r. 
Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228 oraz z 1987 r. 
Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186) Rada Ministrów uchwa
la, co następuje: 

§ 1.W uchwale nr 132 Rady Ministrów ż dnia 28 li
stopada 1980 r. w sprawie organizacji przyjmowania, roz
patrywania i załatwtiania skarg i wnio,sków (Monitor Pol
ski Nr 29, poz. 162 i z 1987 r. NT, 20, poz. 172) wprowa
dza się następujące . zmiany: 

1) ,§ 4 otrzymuje brzmienie: 

,,'§ 4. 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisem
nie. telegraficznie lub dalekopisem. a także 

ustnie do protokołu. 
2. Skarga J wniosek. w celu ich rozpatrzenia 

i załatwienia, powinny zawierać imię i na~ 
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zwisko (Jlazwę organizacji społecznej) ort$' 
adres wnoszącego."; 

2) w § 29 w ust. 2: 
a) w pkt 1 wyrrazy "zjednoczenia (jednostki równo

rzędne)" slG"eśla się. a po wyrazach "nadzorowane 
organy" dodaje się, po przecinku. wyraz "przed
siębio~stwa". 

h) w pkt 2 wyrazy "Ministrem Administracji, Gospo
darki Terenowej i Ochrony Środowiska" zastępuje 
się wyrazami "ministrem właściwym do spraw 
administracji". . 

c) w pkt 3 po wyrazach "adm!i.nistracji państwowej" 
dodaje się wyrazy "o właściwości ogólnej". 

d) w pkt 5 wyrazy "zjednoczenia i jednostki równo·· 
rzędne" ' skreśla się. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. J~ Palorski 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 8 marca 1989 r. 

w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 T. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20. poz. 105 
i z 1988 r. Nr 19. poz. 132) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zwtiązkowi Ochotniczych Straży Pożarnych nada,
je się statut. stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Traci mec zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia l października 1984 r. w sprawie nadania sta-

tutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia 
wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz 
zasad prowadzenia rejestru tych straży (Monitor Polski 
Nr 24. poz. 166). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 
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Załącznik do zarządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca" 
1989 r. (poz. 67) 

STATUT ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRA2Y POZARNYCH 

Ochotnicze straże pożarne w Polsce należą do naJ
starszych i do jednych z najbardziej zasłużonych organi
zacji społecznych. 

Na ziemiach polskich działają już ponad 100 lat. 
W tym czasie, szczeg~lnie w okresie zaborów, orga

nizacje te -współuczestniczyły w kształtowaniu postaw 
patriotycznych i tworzeniu podstaw demokratyzacji życia: 
wśród społeczności polskiej. 

Odegrały znaczną rolę w walkach o wyzwolenie naro
dowe i społeczne naszego kraju, poprzez uczestniczenie 
w powstaniach śląskich i wielkopolskim oraz aktywny 
udział w ruchu oporu i walkach zbrojnych w czasie oku
pdcji hitlerowskiej. Po zakończeniu II wojny światowej 
miały także swój udział w odbudowie i rozbudowie kraju. 

Jednakżę walka z ogniem i "innymi klęskami żywio
łowymi, a więc społeczna służba dla dobra innych, sta
nowiły zawsze główną treść ich działalności; także obec
nie straże pożarne - to placówki najlepiej pojętej służby 
public~nej. 

Posiadają umiejętność rozwijania u swoich członków 
zaangażowania społecznego i tworzenia świadomej dys
cyplinyorganizacyjnej. Uczestniczą w realizacji edukacji 
kulturalno-oświatowej społeczeństwa. Prowadzą działal
ność ideową i wychowawczą, zgodnie z ideałami socjali
stycznej demokracji. 

Ochotnicze straże pożarne pomagają także w kształ
towaniu świadomości społecznej i postaw obywatelskich 
młodzieży strażackiej, ucząc ją poszanowania mienia spo
łecznego i współodpowiedzialności za sprawy społeczne. 

Wspólne tradycje i jedność działania straży ochotni
czych i zawodowYch są podstawowym fundamentem dla! 
współczesnej organizacji służby ochrony przeciwpożaro· 

wej w Polsce. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Organizacja społeczna "Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, zwana dalej "Związkiem", działa na 
podstawie u;;tawy z dnia 12 czerwca 1975 ;f. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106 i z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132) oraz niniejszego " statutu. 

2. Związek jest organizacją społeczną zrzeszającą w 
ochotniczych strażach pożarnych obywateli polskich goto
wych czynnie i w sposób zorganizowany uczestniczyć w 
ochionie życia, zdrowia i mienia obywateli oraz majątku 
narodowego przed pożarami. 

_3. Związek ma , osobowość prawną. 

§ 2. 1. Terenem działalności Związku jest obsżar PoJ
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

2. Siedzibą władz naczelnych Związku jest m. st. War
szawa. 

§ 3. Związek ma jednostki orgaaizacyjne stopnia wo.
jewódzkiego i podstawowego. 

§ 4. Związek ma szt1mdar oraz używa pieczęci, godła, 
mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej, we
dług wzorów określonych w odrębnych przepisach. 

§ 5. Podstawą działalności Związku jest praca spp-, 
łeczna. 

.§ 6. Związek współpracuje z zagranicznymi i między· 
narodowymi organizacjami społecznymi ochrony przeciw
pożarowej. 

Rozdział 2 

Zadania i formy ich realizacji 

§ 7. Zadaniem Związku jest: 

l) zrzeszenie ochotniczych straży pożar,llych oraz spra
wowanie nad nimi opieki, 

2) realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpoża
rowej, zleconych przez właściwe organy władzy 

i administracji państwowej, 
3) rozwijanie i pogłębianie samorządnych i demokratycz

nych form działalności społecznej w Związku i w 
zrzeszonych w nim ochotniczych strażach pożarnych. 

§ 8. Zadania określone w § 7 Związek realizuje przez: 
1) współd7Jiałanie z organami władzy i admińistracji 

państwowej, organizacjami społecznymi i zawodowy
mi, jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz jed
nostkami straży pożarnych, 

2) mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji 
zadań ochrony przeciwpożarowej, 

3) propagowanie, inicjowanie i prowadzenie współzawod
nictwa ochotniczych straży pożarnych, 

4) rozwijanie wychowania fizycznego i sportu oraz prac 
kulturalno-oświatowych w ochotniczych strażach po-
żarnych, " 

5) wydawanie i rożpowszechnianlie czasopism oraz innych 
publikacjł dotyczących działalności Związku, a także 
organizowanie wystaw, urządzanie muzeów i izb pa
mięci, 

6) przedstawianie organom władzy i administracji pań
stwowej wniosków w zakresie organizowania i dzia
łalności ochotniczych straży pożarnych oraz propo
zycji dotyczących doskonalenia stanu ochrony prze
ciwpożarowej, 

7) sprawowanie opieki nad użytkowanym sprzętem po
"wierzonym ochotniczym strażom pożarnym oraz zwięk
szanie współodpowiedzialnośoi za " sprawność opera
cyjną jednostek ochotniczych straży pożarnych, 

8) popieranie wynalazczości i racjoI\alizacji w dziedzi
nie ochrony przeciwpożarowej i współdziałanie w tym 
zakresie z jednostkami " straży pożarnych. 

Rozdział. 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9. Członkowie Związku dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 

3) honorowych. 

§ 10. 1. Członkiem zwyczajnym je~t każda ochotnk!a 
straż pożarna, zarejestrowana przez właściwy organ, dzia
łająca na podstawie wzorcowego statutu ustalonego przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych, która zgłosi swe pl7l}"Sł.il

pienie dQ Zwi~Zlf.u. 
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2. Przyjmo,wanie oraz skreślanie z listy członków zwy
czajnych należy do kompetencji właściwego zarządu 

gminnego. 

I§ 11. Utrata członkostwa następUje w razie rozwią
zania Związku lub ochotniczej straży pożarnej, będącej 
jej członkiem. 

I§ 12. 1. Członkiem wspierającym może być kaZdy 
obywateI polski lub osoba prawna , współdziałająca w roz
woju Związku. 

2. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków 

wspierających należy do kompetencji właściwego zarządu 
gminnego. 

3. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków 
wspierających osób prawnych, których teren działalności 
przekracza swym zasięgiem obszar gniiny, należy do kom
petencji właściwego zarządu wojewódzkiego. 

§ 13. 1. Członkiem honorowym może być osoba 
szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpOżarowej. 

2. Godność członka honorowego nadaje Prezydium 
Zarządu Głównego Związku; członkowie hOłiorowi nie 
opłacają składek. 

§ 14. 1. Członek Związku ma prawo: 
1) wybierać i być wybierany do władz Związku, za po

średnictwem swych delegatów, 
2) - korzystać z pomocy i urządzeń Związku. 

2. Członkowie wspierający i honorowi (osoby fizycz
ne) mają prawo: 

1) być wybierani do władz Związku, 
2) korzystania z pomocy i urządzeń Związku. 

§ 15. Do obowiązków członka Związku należy: 

1) aktywne uczestniczenie w pracach Związku, 
2) propagowanie wśród społeczeństwa zasad ochrony 

przeciwpożarowej, 

3) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów 
uchwał władż Związku, 

4) regularne opłacanie składek członkowskich. 

, Rozdział 4 

~~\~\\I''''' ' 
Władze naczelne Związku 

I§ ' 16. Władzami naczelnymi Związku są: 
1) Zjazd Krajowy, 
2) Zarząd Główny, 

3) Główna Komisja Rewizyjna, 
4) Główny Sąd Honorowy. 

A. Zjazd Krajowy 

I§ 17. ~Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Związku; 
Zjazd Krajowy mo,że być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

I§ 18. Do Zjazdu Krajowego należy: 
1) rozpatrywanie sprawozdań z dŻiałalności Związku oraz 

jego naczelnych władz: Zarządu Głównego, Głównej 
Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego, 
a także ochotniczych straży pożarnych, ' 

2) uchw,alanie programów działalności Związku, 
3) podejmowanie uchwLl w sprawach przedstawionych 

przez Zarząd Cłówny, Główną Komisję Rewizyjną, 
Główny Sąd Hanorowy i delegatów, . , 

4) wybar Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyj-
nej i Głównego Sądu Honorowego, . 

5) uchwalanie projektu statutu i jego zmian, 
p) PQdj~ie uchwały W sprąwię To~wiązanig ~wi'łzkuf 
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7) podejmowanie innych uchwał, które ze względu na 
szczególne znaczenie wymagają decyzji Zjazdu Kra
jowego, 

8) ostateczne rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów 
wojewódzkich, sprzecznych z postanowieniami statutu 
lub uchwałami naczelnych władz Związku i zawieszo
nych przez Zarząd Główny. 

§ 19. l. Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd 
Główny raz na 5 lat. 

2. O terminie Zjazdu Krajowego wraz z proponowa
nym porządkiem obrad Zarząd Główny zawiadamia dele
gatów co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia 
Zjazdu. 

§ 20. 1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoły-
wany: 

1) z inicjatywy Zarządu GłóWnego, 
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby 

zarządów wojewódzkich Związku. 
2. Nadzwyczajny Zjazd Krajawyjest zwoływany przez 

Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia 
inicjatywy, żądania lub wmosku. 

§ 21. W Zjeździe Krajowym udział biorą: 
1) z głosem decydującym delegaci wybrani na zj?-z-

dach wojewódzkich, 
2) z głosem doradczym członkowie ustępujących 

-władz naczelnych Związku i osoby zaproszone. 

§ 22. 1. Wybory naczelnych władz Związku odby
wają się w głosowaniu jawnymi na żądanie co najmniej 
1/2 obecnych delegatów głosawanie jest tajne. 

2. Pastanawienia ust. 1 stosuje się odpawiednio do 
wybarów wajewódzkich i gminnych władz Związku. 

§ 23. 1. Uchwały Zjazdu Krajowego są podejmawane 
zwykłą więkśzością głasów w .obecności ' Ca najmniej 1/2 
ogólnej liczby delegatów. 

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku wymaga 
większaści 2/3 liczby głosów, w obecności co najmniej 
1/2 ogólnej lfczby delegatów. 

B. Zarząd Główny 

§ 24. 1. Zarząd Główny składa się z 63-89 członków. 
2. Zarząd Główny może dokooptować do swego skła

du , nowych członków na , miejsce członków ustępujących: 
w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Za
rządu. 

3. Kadencja Zarządu Głównego trwa 5 lat. 

§ 25. Da Zarządu Głównego należy: 
1) realizowanie uchwał Zjazdu Krajowego, 
2) ustalanie planów działalności i budżetu Związku oraz 

\ 
zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania, 

3) sprawowanie pieczy nad majątkiem Związku oraz po
dejmowanie decyzji w sprawach majątkowych 
Związku, 

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych 
przez Prezydium Zarządu Głównego, 

5) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz za
sad ich pobierania i podziału, 

6) powoływanie komisji problemowych jako organów 
doradczych Zarządu Głównego, 

7) zawieszanie uchwał zjazdów wojewódzkich i , uchyla- ' 
nie uchwał zarządów wojewódzkich, sprzecznych z po
stanowieniami statutu lub uchwałami naczelnych 
władz Związku, 

8) reprezentow~pie Zwi'łzku na zewn'ltrz, 
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9) ustalanie liczby delegatów na Zjazd Krajowy oraz 
zjazdy wojewódzkie, 

10) przyznawanie odznak zgodnie z uchwalonym regula
minem, 

· 11) sprawowanie opieki nad ochotniczymi strażami pożar
nymi i reprezentowanie ich interesów, 

12) współdziałanie z organami władzy i administracji pań
stwowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi, 
jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz jednost
kami straży pożarnych w zakresie realizacji zadań 

statutowych Związku. 
§ 26. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane 

'przez Prezydium Zarządu Głównego w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 
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i§ 27. Uchwały Zarządu Głównego są podejmowane 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/~ 
ogólnej liczby członków. 

§ 28. 1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Pre
zydium w składzie 16-20 członków, w tym: prezesa, 2-5 
wiceprezesów, sekretarza gerieralnego i skarbnika. 

2. Sekretarzem generalnym może być tylko funkcjo
nariusz_ pożarnictwa, którego kandydaturę przedstawia Za
rządowi Głównemu Komendant Główny Straży Pożarnych. 
W pracach Prezydium Zarządu Głównego bierze udział 

Komendant · Główny Straży Pożarnych lub jego przedsta
wiciel. 

§ 29. Do Prezydium Zarz.ądu GłóWnego należy: 

l) kierowanie bieżącą działalnością Związku, 
2) nadzorowanie i koordynowanie działalności tereno

wych zarządów Związku, 
3) opracowywanie projektów planów działalności i 

budżetu Związku, 

4) uchwalanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych 
dla terenowych zarządów Zwiąiku i dla ochotniczych 
straży pożarnych, 

5) zawieszanie uchwał zarządów wojewódzkich i uchy
lanie uchwał prezydiów zarządów wojewódzkich 
sprzecznych z postanowieniami statutu lub uchwała
mi naczelnych władz Związku, 

6) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów woje-
wódzkich, . 

7) nadawanie odznak i wyróżnień oraz godności członka 
honorowego, , 

8) nadawanie sztandarów zarządom wojewódzkim, 
9) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikają

cy,ch z postanowień statutu. 

§ 30. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego od
bywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

§ 31. 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych 

Związku składają w ImIeniu Zarządu Głównego dwie 
osoby: prezes lub wiceprezes i sekretarz generalny lub 
skarbnik. 

2. Dokumenty finansowe podpisują: prezes lub sekre
tarz generalny oraz główny księgowy. 

§ 32. 1. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego 
oraz jego Prezydium okTeśla regulamin uchwalony przez 
Zarząd Główny. 

2. Do wykonywania swych zadań Zarząd Główny po
wołuje ·sekretariat, którego zakres działania określa regu
lamin llchwalony przez Zarząd Główny, Pracą sekret~riatu 
kieruje sekretarz generalny. 

C. Główna Komisja Rewizyjna 

§ 33. 1. Główna Komisja Rewizyjna j est organem 
kgntroinym ?:wiązlql,., 
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2. Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie całokształtu działalności Związku, ze 

szcz.ególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej 
Związku i jego jednostek organizacyjnych działają
cych w terenie, 

2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich, 
3) składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdań wraz z 

oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzie
lenia absolutorium , ustępującemu Zarządowi Głów
nemu, 

4) przedstawianie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium 
uwag i wniosków dotyczących działalności Związku, 

5) uchwalanie regulaminów pracy Głównej Komisji Re
wizyjnych i komisji rewizyjnych niższego szczebla, 

6) koordynowanie działalności wojewódzkich komisji re
wizyjnych oraz współdziałanie z tymi komisjami. 

§ 34. 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 11-
--15 członków i wybiera ze swego grona przewodniczą· 
cego, 2 ~iceprzewodniczących i sekretarza. 

2. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do 
swego składu nowych członków na miejsce członków ustę
pujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. 

§ 35. 1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej od
bywają się co najmniej 2 razy w roku. 

2. Członkowie Głównej , Komisji Rewizyjnej mogą 
brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego 
Prezydium z głosem doradczym. 

D. Główny Sąd Honorowy 

§ 36. 1. Główny Sąd Honorowy składa się z 11-15 
członków, którzy wybieI:ają ze swego grona przewodni
czącego, 2 wiceprzewodniczących i sekretarza. 

2. W skład Głównego Sądu Honorowego nie mogą 
wchodzić członkowie Zarządu Głównego i Głównej Ko
misji Rewizyjnej. 

§ 37. Do Głównego Sądu Honorowego należy: 
1) wpływanie na kształtowanie patriotycznych postaw 

członków ochotniczych straży pożarnych oraz rozwi· 
janie działalności wychow~wczej, 

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz 
'naczelnych i wojewódzkich Związku dotyczącychna'
ruszania zasad statutowych i programowych Związku 
oraz prz)!'jmowania postaw godzących w dobre imię 
Związku, 

3) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń 
wojewódzkich sądów honorowych oraz własnych 
orzeczeń (w zmienionym składzie) wydanych w pierw
szej instancji, 

4) nadzorowanie . działalności wojewódżkich sądów ho-
norowych, , 

5) decydowanie o pozbawieniu godności członka hono
rowego. 

§ 38. Główny Sąd Honorowy może wymierzać nastę-
pujące kary: 

1) upomnienia, 
2) nagany, 

3) wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie funkcji peł
nionych we władzach naczelnych lub wojewódzkich 
Związku. 

,§ 39. Organizację i tryb postępowania przed Głów
nym Sądem Honorowym i wojewódzkimi sądami honoro
wym'i okTeślą re~ulamin uchwalony p~ez Główny Sąd 
, J-1op.orowy, 
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Rozdział 5 

Władze wojewódzkie Związku 

§ 40. Władzami wojewódzkimi Związku są: 

1) zjazd wojewódzki, 
2) zarząd wojewódzki, 
3) wojewódzka komisja rewizyjna, 
4) wojewódzki sąd honorowy. 

A. Zjazd wojewódzki 

. § 41. Najwyższą władzą wojewódzką Związku jest 
zjazd wojewódzki; zjazd wojewódzki może być zwyczajny 
lub nadzwyczajny. 

§ 42. Do zjazdu wojewódzkiego należy: 

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu wo
jewódzkiego, wojewódzkiej komisji rewizyjnej i wo
jewódzkiego sądu honorowego, 

2) uchwalanie programów działalności Związku na tere
nie województwa, 

3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych 
przez zarząd wojewódzki, wojewódzką komisję rewi
zyjną, wojewódzki sąd honorowy i delegatów, 

4) ostateczne rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów 
gminnych zawieszonych przez z.arz.ąd wojewódzki, 

5) wybór zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiej komisji 
rewizyjnej i wojewódzkiego sądu hónorowego, 

6) wybór delegatów na Zjazd Krajowy, 
7) podejmowanie innych uchwał, które ze względu na 

szczególne znaczenie wymagają decyzji zjazdu. 

§ 43. 1. Zjazd wojewódzki jest zwoływany przez zac 
rząd wojewódZki raz ·na pięć lat. 

2. O terminie zjazdu wojewódzkiego wraz z propo
nowanym porządkiem obrad zarząd wojewódzki zawiada
mia delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed ter-, 
minem rozpocz.ęcia zjazdu. 

§ 44. 1. Nadzwyczajny zjazd wojewódzki jest zwo-
ływany: . 

1) na żądanie Zarządu Głównego, 
2) z inicjatywy zarządu wojewódzkiego, 
3) na żądanie wojewódzkiej komisji rewizyjnej, 
4) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów 

gminnych Związku. 

2. Postanowienia § 20 ust. 2 i § 23 ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 45. W zjeździe wojewódzkim biorą udział: 
1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjaz

dach gminnych, 

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz 
wojewódzkich i osoby zaproszone. 

B. Zarząd wojewódzki 
§ 46. 1. Zarząd wojewódzki składa się z 25-43 

członków. 

2. Postanowienia § 24 ust. 2 i 3 stosuje się odpo
wiednio. 

I§ 47. 1. Do zarządu wojewódzkiego :qaleźy: 

1) realizowanie uchwał zjazdu wojewódzkiego i naczel
nych władz Związku, 

2) ustalanie planów działalności i budżetu Związku na 
terenie województwa oraz zatwierdzanie sprawozdań 
z ich wykonania, 

3) gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w 
granicach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi 
prz;ę;?: Zą.rząq Główny; 
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4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych 
przez prezydium zarządu wojewódzkiego, 

5) nadawanie sztandarów zarządom gminnym i ochotni
czym strażom pożarnym, 

6) powoływanie komisji problemowych jako organów 
doradczych zarządu wojewódzkiego, 

7) zawieszanie uchwał zjazdów gminnych i uchylanie 
uchwał zarządów gminnych, sprzecznych z postano
wieniami statutu lub uchwałami nadrzędnych władz 
Związku, 

8) współdziałanie z organami władzy i administracji pań
stwowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi, 
jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz jednost
kami straży pożarnych w zakresie realizacji zadań 
statutowych Związku, 

9) reprezentowanie Związku na terenie województwa, 
10) ustalanie liczby delegatów na zjazdy gminne, 
11) dokonywanie okresowej oceny działalności ochotni

czych straży pożarnych na terenie województwa, 
12) ostateczne rozstrzyganie w sprawach uchwał sprzecz

nych z postanowieniami statutu lub uchwałami naczel
nych władz Związku, a w szczególności: 

a) uchwał zarządów gminnych, zawieszonych przez 
prezydium zarządu wojewódzkiego, 

b) uchwał walnych zebrań ochotniczych straży po
żarnych, zawieszonych przez zarządy gminne, 

c) zarządów ochotniczych straży pożarnych, zawie
szonych w czynnościach przez zarządy gminne. 

2. Zadania swe zarząd wojewódzki wykonuje bezpo
średnio bądź za pośrednictwem . zarządów gminnych, zgod
nie z postanowieniami statutu, uchwałami i regulaminami 
Związku. 

r§ 48. 1. Posiedzenia z.arządu wojewódzkiego są zwo
ływane przez prezydium zarządu wojewódzkiego w miarę 
potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

2. Uchwały zarządu wojewódzkiego są podejmowane 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
1/2 ogólnej liczby członków. 

§ 49. 1. Zarząd wojewódzki wybiera ze swego grena 
prezydium w składzie 11-15 członków, w tym prezesa, 
2-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 

2. W pracach prezydium zarządu wojewódzkiego bie
rze udzial komendant wojewódzki straży pożarnych lub; 
jego przedstawiciel. . 

§ 50. 1. Do prezydium zarządu wojewódzkiego należy: 
1) kierowanie bieżącą dz,iałalnością Związku na terenie 

województwa oraz wykonywanie uchwał Zarządu 
Głównego i zarządu wojewódzkiego Związku, 

2) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów 
gminnych, 

3) opracowywanie projektów planów działalności i bud
żetu Związku na terenie województwa, 

4) zawieszanie uchwał zarządów gminnych i uchylanie 
uchwał prezydiów zarządów gminnych, sprzecznych 
z postanowieniami statutu lub uchwałami nadrzędnych 
władz Związku, 

5) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów gminnych, 
6) inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających 

·z postanowień statutu. 
2. Posiedzenia prezydium zarządu wojewódzkiego od

bywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 
3. Oświadczenia w sprawach majątkowych składają 

w imieniu zarządu wojewódzkiego dwie osoby: prezes lub 
wiceprezes sekretarz zarządu wojewódzkiego lub 
skarbnik. 



4. Dokumenty finansowe podpisują: prez.es lub sekre
tarz zarządu wojewódzkiego oraz główny księgowy. 

5. Organizację 'i tryb pracy zarządu wojewódzkiego 
oraz jegO prezydium określa regulamin uchwalony przez 
Zarząd Główny. ' 

§ 51. 1. Do wykonywania swych zadań zarząd woje
wódzki powołuje biuro pod kierownictwem sekretarza. 

2. Zakres zadań sekretarza i biura określa , regulamin 
uchwalony przez Zarząd ' Główny. 

C. Wojewódzka komisja rewizyjna 
§ 52. 1. Wojewódzka komisja rewizyjna jest orga

nem kontrolnym Związku na terenie województwa. 
2. Do wojewódzkiej komisji rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalnośd Związku na 
terenie województwa, ze szcze.gólnym uwzględnieniem 
gospodarki fin'ansowej Związku i jego jednostek orga
nizacyjnych działających w terenie, 

2) kontrolowalłie opłacania składek członkowskich, 

3) składanie zjazdowi wojewódzkiemu sprawozdań wrali 
z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzie
lania , absolutorium ustępującemu zarządowi woje
wódzkiemu, 

4) przedstawianie zarządowi wojewódzkiemu i jego pre
zydium uwag i wniosków dotyczących działalności 
Związku:, \ 

5) koordynowanie działalności gminnych komisji rewi
zyjnych oraz współdziałanie z tymi komisjami. 

§ 53. 1. Wojewódzka komisja rewizyjna składa się z 
11~15 członków i wybiera ze swego grona przewodni
czącego, 2 wiceprzewodniczących i sekretarza. 

2. Wojewódzka komisja rewizyjna może dokoopto
wać do swego składu nowych członków na miejsce człon
ków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej 
składu. 

I§. 54. L Posiedzenia wojewódzkiej komisji rewizyj· 
nej odbywają się co najmniej 2 razy w roku. 

2. Członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej mogą 
brać udział w posiedzeniach zarządu wojewód2'.kiego i jego 
prezydium z głosem doradczym. 

D. Wojewódzki sqd honorowy 
. § 55. 1. Wojewódzki sąd honorowy składa się z 7-11 

członków, którzy wybierają ze swego grona przewodni
czącego, 2 wiceprzewodniczących i sekretarza . 

. 2. W skład wojewódzkiego sądu honorowego nie mo
gą wchodzić członkowie zarządu wojewódzkiego i woje
wódzkiej , komisji rewizyjnej. 

,§ 56. Do wojewódzkiego sądu honorowego należy: 
1,) wpływanie na kształtowanie patriotycznych postaw 

członków ochotniczych straży pożarnych oraz rozwi
janie działalności wychowawczej, 

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie w pierwszej inktancji 
spraw członków Związku, z zastrzeżeniem § 37 pkt 2, 
oraz członków ochotniczych straży pożarnych, doty
czących naruszania zasad statutowych i programowych 
Związku bądź przyjmowania postaw godzących w do-
bre imię Związku, "'. 

3) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych 
między członkami Związku i ochotniczych straży po
żarnych, 

4) zgłas.zanie wniosków w sprawach pozbawienia god
ności członka honorowego. 

§ 57. Wojewódzki sąd honorowy może wymierzać na
stępujące kary: 

l) upomnięblą. 
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2) nagany, 
3) wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie funkcji pel .. 

nionych we władzach gminnych Związku oraz w 
ochotniczych strażach pożarnych. 

Rozdział 6 

Władze gminne ZwiązkU: 

. § 58. 1. Władzami gminnymi Związku są: 
1) zjazd gminny, 
2) zarząd gminny, 
3) gminna komisja rewizyjna. 

2. Przez pojęcie władz g'ln.innych Związku rozumie s,ię 

również władze miejskie, miejsko-gminne oraz dzielnicowe. 

A. Zjazd gminn~ 

§ 59. Najwyższą władzą Związku na terenie gminy 
jest zjazd gminny i zjazd gminny może być zwyczajny lub 
nadzwyczajny. 

,§ 60. Do zjazdu gminnego należy: 
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu 

gminnego i gminnej komisji rewizyjnej, 
2) uchwalanie programów działalności Zwią:mru na tere

nie gminy, 
3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych 

przez zarząd gminny, gminną komisję rewizyjną lub 
delegatów, 

4) wybór za~ządu gminnego i gminnej komisji rewizyjnej, 
5) wybór delegatów na zjazd wojewódzki. 
6) podejmowanie innych uchwał, które ze względu na 

szczególne znaczenie wymagają , decyzji zjazdu. 
" 

§ 61. 1. Zjazd gminny jest zwoływany przez zarząd 
gminny raz na 5 lat. 

2. Uchwały zjazdu gminnego są podejmowane zwykłą 
więkJszością głosów w obecnoś<ri co najmniej 1/2 ogólnej 
liczby delegatów. 

3. O terminie zj'azdu gminnego wraz z proponowanym 
porządkiem obrad zarząd gminny ' zawiadamia delegatów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia 
zjazdu . 

,§ 62. Nadzwyczajny zjar.dgminny jest zwoływany: 
1) na żądanie zarządu wo'jewódzkiego, 
2) z inicjatywy zauądu gminnego, ' 
3) na żądanie gminnej komisji rewizyjnej, 
4) na wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów ochotniczych 

straży pożarnych działających na terenie gminy. 

§ 63. W zjeździe gminnym udział biorą: 
1) z głosem decydującym - delegaci ochotniczych stra·' 

ży pożarnych, 

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących 
władz gminnych i osoby zaproszone. 

.B. Zarzqd gminny 

§ 64. 1. Zarząd gminny składa się z 11-21 członków. 
2. Zarząd gminny może dokooptować do swego skła

du nowych członków na miejsce członków ustępujących, 
w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu za
rządu. 

3. Kadencja zMządu gminnego trwa 5 lat. 

I§ 65. 1. .Do zarządu gminnego należy wykonywanie 
zadań Związku na terenie g~ny, a w szczególności: 

l) kięrQwąnję (i;j~ł",lnością Zwląuu n. terenie' gminy, 
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2) realizowanie uchwał zjazdu gminnego i nadrzędnych 
władz Związku, 

3) ustalanie planów działalności i ' budżetu Związku na 
terenie gminy oraz zatwierdzanie sprawozdań z icł~ 
wykonania, 

4) organizowanie ochotniczych straży pożarnych, 
5) gospo.darowanie funduszami i majątkiem Związku w 

granicach budżetu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez Zarząd Główny, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach 'przedstawionych 
przez prezydium zarządu gminnego, 

7) powoływanie komisji problemowych jako. organów 
do.radczych zarządu gminnego., 

8) doko.nywanie okreso.wej oceny działalno.ści ochotni
czych !Straży pożarnych w gminie, 

9) współdziałanie z o.rganami władzy i administracji pań
stwo.wej, o.rganizacjami spo.łecznymi i z.awod'owymi, 
jednostkami go.spoda,rki uspo.łecznionej oraz jednostka
mi straży pożarnych . w zakresie realizacji zadań statu-
to.wych Związku, . 
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10) zawieszanie uchwał ,walnych zebrań ocho.tniczych , 
straży pożarnych sprzecznych z postanowieniami: ni
niejszego. statutu, statutu o.chotniczej straży pożarnej " 
oraz uchwałami nadrzędnych władz Związku, 

11) zawieszanie w czynnościach zarządów ocho.tniczych 
straży pożarnych, działających na szkodę ochotniczej 
strażypo.żarnej lub Związku, 

12) ro.zstrzyganie o.dwo.łań w sprawach wykluczenia człon
ków z ocho.tniczych straży Po.żarnych. 

13) współuczestniczenie w o.rganizacyjnym przygo.towa
niu ocho.tniczych straży Po.żarnych do. przyjęcia sprzę
tu, po.dstawo.wych urządzeń przeciwpo.żaro.wych o.r~ 
ś,ro.dków materiało.wych i finansowych, 

14) udzielanie po.mo.cy o.cho.tniczym strażo.m pożarnym 

w zakresie realizacji zadań statuto.wych. 
15) zatwierdzanie uchwały walnego. zebraIllia ocho.tniczej 

straży Po.żarnej w sprawie jej ro.związania. 
16) zatwierdzanie wnio.sków w sprawie utworzenia mło.

dzieżowych drużyn pożarniczych, 

17) reprezento.wanie Związku na terenie gminy. 

2. W razie zaWiieszenia. w czynnościach zarządu 
o.chotniczej straży Po.żarnej, zarząd gmińny wyznacza ,ku
rato.ra, który w terminie 3 miesięcyo.d dnia zawieszenia 
zwo.łuje walne zebranie czło.nkÓw ocho.tniczej straży po.
żarnej w celu do.ko.nania wyboru nowego. zarządu. 

3. Posiedzenia zarządu gminnego. są zwo.ływane przez 
prezydiUlłl zarządu gminnego. w miarę po.trzeby, nie rza-
dziej jednak niż dwa razy w roku. • 

4. Uchwały zarządu gminnego. są podejmo.wane zwykłą 
większością gło.SÓW w obecności co. najmniej .1/2 ogóln~j 
liczby członków •. 

§ 66. 1. Zarząd gminny wybiera ze swego. grono, pre-
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zesa, 2 wiceprezesów, sekretarza skarbnika, którzy sta-
no.wią 'prezydium tego. zarządu. 

2. Ponadto w skład prez.ydium zarządu gminnego 
wcho.dzi ko.mendant gminny straży po.żarnych. 

3. Organizację i tryb pracy zarządiu gminnego o.kreŚla 
regulamin uchwalo.ny , przez Zarząd Główny. 

C. Gminna, 'komisja rewizyjna 
I 

I§ 67. 1. Gminna ko.misja rewizyjna jest organem kon-
tro.lnym Związku na terenie gminy. 

2. Do. gminnej komisji rewizyjnej należy: 
1) kontrolo.waIllie całokształtu działalności Związku na 

terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem gOS!
podarki finanso.wej, 

2) kontro.lo.wanie opłacania składek czło.nko.wskich, , 
3) składanie sprawozdania na zjeżdZie gminnym wraz 

z o.ceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzie
lenia absoluto.rium ustępującemu zarządo.wi gminnemu, 

4) przedstawianie zarządo.wi gminnemu i jego prezydium 
uwag i wnio.sków do.tyczących działalno.ści Związku. 

li!... 
3. Gminna ko.misja rewizyjna składa się z 3-5 człon-

ków i wybiera ze swego. grona przewodniczącego. 

4. Gminna ko.misja rewizyjna mo.że doko.optować do. 
swego. s~ładu nowych czło.nków na miejsce członków 
ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. 

5. Po.siedzenia gminnej komisji rewizyjnej odbywają 
się co.· najmniej 2 razy w wku. ' 

6. Członkowie gminnej komisji rewizyjnej mogą brać 
udział w posiedzeniach zarządu gminnego. i jego. prezydium 
z gło.sem doradczym. 

Rpzdział 7 

Majątek i iundusJe Związku 

,§ 68. Na fundusze i majątek Związku składają Siię: 

1) składki czło.nkowskie. 

2) do.tacje państwowe. 

3) zapisy, darowizny, 
4) wpływY z działalno.ści go.spo.darczej wykonywanej na 

podstawie odrębnych p~pisów, 
5) inne wpływy. 

I§ 69. Fundusze Związku mogą być użyte wyłącznie 
na cele o.kreślone w statucie. Sposób podziału funduszu 
na wykonanie zadań po.szczególnych jednostek o.rganiza
cyjnych Związku oraz zrzeszonych w nim o.chotniczych 
straży pożarnych .określa Zarząd Główny. 

I§ 70. 1. W razie rozwiązania Związku, Zjazd Krajo
wy wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób. 

2. Pozostały po likwidacji majątek Związku przeka .. . 
zany będzie na cele ochrony przeciwpożarowej. 

68 
ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKU!GO 

z dnia 4 marca 1989 r. 

w sprawie granic oprocentowania wkładów na rachunkach bankowych, kredytów i potyczek oraz wysokołel 
prowizji od kredytów udzielanych przez banki. 

Na podstawie art. 119 ust. 1 pkt 2 i art. 121 ust. 4 
' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe 

(Dz. U. Nr 4, po.z. 21) o.raz art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym. Banku Polskim 
(Dz • . tJ. Nr 4, poz. 2'2) iaiząliz& sIę, co. następuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie określa: 
1) rodzaje rachunków bankowych, na kt6tyc:h wkłady 

pienię~e podlegają opro.cento.waniu, 
2) dolną , granicę oprocentowania wkładów tU.lCięD~ 

ra rilehunkach blUlkowyeh, I 


